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Název práce, abstrakt a klíčová slova 

 

Název rigorózní práce: Formy právních jednání 

 

Tato práce pojednává o formách právních jednání. Zejména byly zkoumány výkladové 

problémy a právní úpravy francouzkého Code Civil a německého BGB. Metodologické přístupy, 

které byly při tvorbě práce použity, jsou zejména analytický, syntetický, normativní a 

komparativní. Nejprve byla provedena analýza právních předpisů, judikatury a doktrinálních 

názorů. Následně byla provedena syntéza zjištěných skutečností a jejich ucelený vědecký popis. 

Tento byl normativně komentován a rovněž byla provedena komparace se zahraničními úpravami. 

První kapitola Právní jednání a jeho formy představuje obecný úvod do problematiky a také 

představuje tradiční formy a nové formy a prvky. Pozornost je zde rovněž věnována zásadní otázce 

změny obsahu právního jednání pomocí odlišné formy, než jakou bylo uzavřeno.  

V první části práce byla věnována pozornost tradičním formám právních jednání. První 

část se skládá zejména z kapitol 2. Ústní právní jednání, 3. Písemné právní jednání a 

4. Konkludentní právní jednání. Ve všech těchto kapitolách byl zkoumán vývoj právní úpravy, 

aplikační praxe a byla provedena komparace současné tuzemské právní úpravy se zahraničními 

úpravami. V kapitole 3. byla věnována pozornost také formě soukromé listiny a veřejné listiny. 

V druhé části byly zkoumány nové formy právních jednání a nové prvky, které se v rámci 

právních jednání objevují. Druhá část sestává z kapitol 5. Nové formy právních jednání, která se 

věnuje právnímu jednání prostřednictvím elektronické pošty, datových schránek, webových 

stránek a smart contracts, a 6. Právní jednání s novými prvky, kde se autor zabývá elektronickým 

podpisem a dynamickým biometrickým podpisem. 

Technologický rozvoj s sebou nutně přináší potřebu reakce ze strany práva. Tyto reakce 

probíhají jak na národních úrovních, tak na úrovni Evropské unie. Jelikož je ale právo zásadně 

konzervativním odvětvím, je s těmito reakcemi spojena celá řada problémů. Autor komentoval 

názory doktríny na řešení výzev spojených s touto novou úpravou. Cílem bylo zejména přispět ke 

sjednocení stanovisek a vyjasnění výkladových problémů, které tato nová úprava vyvolala. 
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V závěru práce autor provedl úvahu de lege ferenda, zejména ve vztahu k novým formám 

právního jednání a novým prvkům právního jednání. Ze strany doktríny není těmto formám 

a prvkům věnována přílišná pozornost, ačkoli je přesně ve vztahu k nim potřebná. Cílem autora 

bylo rovněž přispět ke zvýšení zájmu doktríny o toto téma. 

 

Klíčová slova: právní jednání, tradiční formy právních jednání, nové formy právních jednání, 

nové prvky právních jednání 

  


